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 Kommunstyrelsen 
 

Trafikverket: Avtal om ombyggnad av Fullerö trafikplats 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för mark och exploatering föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna huvuddragen i avtal mellan Uppsala kommun och Trafikverket avseende 
ombyggnad av Fullerö trafikplats 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun och Trafikverket har upprättat ett avtal om genomförande av ombyggnation 
av Fullerö Trafikplats. Avtalet reglerar ansvarsfördelning för genomförande och ekonomi 
samt administrativ samordning parterna emellan. 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Sydöstra Fullerö. 
Planen syftar till att möjliggöra byggnation av en temapark, hotell, storskalig handel, sporthall 
och trafikantservice. För att klara av de framtida trafikökningar som blir följden av 
exploateringen krävs att befintligt vägnät på delar av väg E4 och väg 290, där Trafikverket är 
väghållaransvarig, byggs ut. 
 
Uppsala kommun och Trafikverket har upprättat ett avtal om genomförande av ombyggnation 
av Fullerö Trafikplats enligt bilaga. Avtalet reglerar bland annat att Trafikverket, i egenskap 
av väghållaransvarig, ska vara huvudman och ansvara för genomförandet av projektets 
samtliga skeden. Detta innebär att Trafikverket ansvarar för att upprätta arbetsplan, ta fram 
bygghandling samt genomföra produktion. Enligt Trafikverkets kostnadskalkyl beräknas 
kostnaderna uppgå till 43 Mkr, exklusive kostnader för arkeologiska 
undersökningar/utgrävningar. Kommunen ansvarar för finansiering av samtliga kostnader för 
ombyggnationen genom uttag av exploateringsavgift från Fullerö Park och tillkommande 800 
bostäder. 
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Avtalet tydliggör att en preliminär tidplan har upprättats för genomförandet av ombyggnationen och 
att tidplanen kan komma att revideras underhand med hänsyn till utbyggnadstakten av 
exploateringsområdet. Avtalet reglerar att revideringar av tidplanen ska ske i samverkan mellan 
Trafikverket och Kommunen och att beslut avseende igångsättande av produktionsskedet skall 
dokumenteras i ett skriftligt protokoll.  
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